
   PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS 
        SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

          DEPARTAMENTO CENTRAL DE COMPRAS 
 

 

  

Processo Administrativo n° 11/10/37.011 

Interessado: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social 

Convite nº 029/2012 

Objeto: Serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, do 

conjunto de placas de sinalização turística para pedestres, instalada no centro histórico de 

Campinas, composto de 48 placas de identificação de monumento, 18 Mobiliários Urbanos 

Públicos de Informação (MUPIs) e manutenção de 08 placas intermediárias. 

 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

 

Diante dos elementos constantes neste processo administrativo, de acordo com o art. 43, 

inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, combinado com os artigos 3º e 11º, 

incisos I do Decreto Municipal nº 17.518/12 e manifestação da Presidente da Comissão à fls. 

307/308, resolvo: 

1. HOMOLOGAR o Convite n.º 029/2012, referente aos serviços de manutenção 

preventiva e corretiva, com fornecimento de materiais, do conjunto de placas de sinalização 

turística para pedestres, instalada no centro histórico de Campinas, composto de 48 placas 

de identificação de monumento, 18 Mobiliários Urbanos Públicos de Informação (MUPIs) e 

manutenção de 08 placas intermediárias, pelo prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, a contar 

da data de recebimento, pela empresa vencedora, da Ordem de Início dos Serviços. 

2. ADJUDICAR o objeto consignado à empresa Kraten Indústria e Comércio Ltda., no 

valor global de 31.616,20 (trinta e um mil seiscentos e dezesseis reais e vinte centavos). 

 

Encaminhe-se: 

1 – à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social para autorização de 

despesa, nos termos do Decreto Municipal 17.518/12; 

2 - à Comissão Permanente de Licitações para a Modalidade Convite, para registro da 

homologação no Sistema de Informação Municipal – SIM; 

3 – à Coordenadoria Setorial de Formalização e Ajustes – SMAJ para lavratura da Carta-

Contrato; 

4 – à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Social para demais providências. 

 

MARCELO GONÇALVES DE SOUZA 

Departamento Central de Compras 

Diretor 

25/05/2012 


	3 – à Coordenadoria Setorial de Formalização e Ajustes – SMAJ para lavratura da Carta-Contrato;

